
Full pott till svensk deckare

Göteborgsbaserade Illusionfilm, som stått 
bakom filmer som Lejontämjaren och Sex, 
hopp och kärlek, har beviljats maxbeloppet 
på 500.000 euro i tv-distributionsstöd för 
sin senaste tv-produktion Irene Huss.  
 - Irene Huss är en ny skandinavisk krimi-
nalserie där huvudkaraktären spelas av 
Angela Kovács, berättar Johan Fälemark, 
producent. Serien består av sex fristående 
filmer på 90 minuter vardera, baserade på 
förlagor av Helene Tursten, vars romaner 
om Irene Huss varit framgångsrika både i 
Sverige och utomlands; framför allt i Tysk-
land där de säljer i miljonupplagor.  
Irene Huss är en kvinna som både yrkesar-
betar och har familj och ett socialt liv. Hon 
är samtidigt en hängiven kriminalinspektör 
med ett ”ruggigt” jobb som kräver ett ovan-
ligt mod. Det som gör Irene Huss unik är att 
hon lyckas balansera livets beståndsdelar.  
- Projektet är ett av de största inom svensk 
film just nu och har rönt stort intresse 
från framförallt de tysktalande delarna av 
Europa, men även i USA, berättar Johan Fä-
lemark vidare. Vi har stora förhoppningar  
att nå ut brett i Europa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   llusionfilm är dessutom något av vetera-
ner när det gäller stöd från MEDIA. 
 - Vi har bara positiva erfarenheter av 
MEDIA-stöd sedan tidigare, då vi beviljats 
Slate Funding i både first och second stage. 
Det har inneburit ett omfattande arbete 
att ansöka om tv-distributionsstödet för 
Irene Huss-filmerna, men handläggningen 
har varit tydlig och fungerat fint, avslutar 
Johan Fälemark.  
    Filmerna om Irene Huss kommer att 
visas på Kanal 5 i Sverige, TV2 i Norge, DR i 
Danmark, MTV3 i Finland, Canal+ i Skan-
dinavien och på ARD i Tyskland samt flera 
europeiska TV-kanaler. 
 

MEDIA i Cannes 2007  

MEDIA-programmets närvaro var stark un-
der 60-årsjubilerande Cannes filmfestival. 
Den 26 maj hölls Europadagen, då Europas 
kulturministrar och kommissionären för 
media och informationssamhället, Viviane 
Reding, diskuterade framtiden för Europas 
filmindustri.  
Under festivalen delades MEDIA New 
Talent Award ut, som går till en lovande 
ung manusförfattare. I år belönades Saulius 
Drunga från Litauen för sitt manus Anarchy 
for Summer.  
European Audiovisual Observatory presen-
terade sin rapport VoD versus Cinema?, en 
kartläggning av europeiska online-distribu-
tionstjänster och en studie kring dess bety-
delse för filmkonsumtion i Europa. Studien 
går att beställa via www.obs.coe.int. 
I de officiella sektionerna förekom inte 
mindre än 11 filmer som hade stötts av 
MEDIA-programmet, ett gott tecken på dess 
betydelse för den europeiska filmindustrins 
fortlevnad.  

Svenskar till Cartoon Forum

I år har tre svenska projekt blivit uttagna till 
Cartoon Forum (19-22 september), ett av de 
största samproduktionsforum för animerad 
film. De tre som får åka till Girona i Spa-
nien för att försöka hitta vidare finansiärer 
till sina filmer är: ZigZag animation med 
Prick och Fläck, Lisbet Gabrielsson AB med 
Fröken märkvärdig och karriären samt Al-
phaville med Pija Lindenbaums värld. 
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Angela Kovács som Irene Huss. Foto: Peter Hiltunen, Illusionfilm.

Aktuella utlysningar
Stöd          Utlysning   Deadline 
Biografdistribution Selektivt     04/2007 10 juli, 1 december 
Tv-distribution                           06/2007 2 november 
Utbildningsinitiativ                    10/2007 2 juli 
i2i Audiovisual            11/2007 6 juli 
Pilotprojekt            12/2007 2 juli  
Video on Demand - Digitalbio  13/2007 9 juli 
Marknadsföring                         14/2007 29 juni, 7 december 
Marknadsföring utom MEDIA   15/2007 29 juni 



Nya MEDIA-resultat

  

Kurser och seminarier
 
3D ARTIST FOR ANIMATED FEATURES, 
TV-SERIES AND GAMES
10 september - 14 december, Viborg 
14 veckor lång 3D-kurs för erfarna ani-
matörer som vill arbeta med datorspel, 
tv-serier och spelfilm. Ansökningsdead-
line 10 augusti. www.animwork.dk

DISCOVERY CAMPUS: MASTERSCHOOL  
Februari-oktober 2008
En serie workshops för dokumentärfil-
mare som behandlar manus, finansie-
ring, marknadsföring och pitching för 
deras projekt. Sista ansökan 30 septem-
ber. www.discovery-campus.de

CONCEPT DEVELOPMENT FOR  
ANIMATED FEATURES AND TV-SERIES  
1-12 oktober, Viborg
Hur skapar och säljer man animerad 
film och tv? Föreläsningar blandas med 
workshops där deltagarna har möjlighet 
att själva presentera och få feedback på 
egna projekt. Sista ansökningsdatum 10 
september. www.animwork.dk 
 
ESSENTIAL LEGAL FRAMEWORK -  
EUROPEAN CO-PRODUCTION
24-28 oktober, Mallorca
Samproduktioner mellan EU:s medlems-
länder brottas med många komplexa
juridiska och ekonomiska strukturer. 
Detta är en kurs för yrkesverksamma,
främst producenter och jurister, för att få 
överblick över rättigheter och juridiska
kunskaper inom film- och tv-industrin i 
EU.  Ansökningsdeadline 3 oktober. 
www.epi-medieninstitut.de

EAVE WORKSHOPS
Producentkurs som bearbetar utveckling, 
finansiering, paketering och distribution. 
Den startar under våren 2008 och pågår 
under nio månader med tre kurstillfällen 
och uppföljning däremellan. Syftet är 
att stärka producenter i utvecklingen av 
deras projekt och karriärer.
Även förhandling och pitching tas upp 
och hela utbildningen avslutas med
en pitching inför europeiska beslutsfat-
tare på toppnivå. Det är även möjligt att
gå kursen utan projekt. Sista ansöknings-
datum är 1 september. 
www.eave.org

Festivaler och marknader

NORDISK PANORAMA MARKNAD OCH 
FILMFESTIVAL 
21-26 september, Uleåborg
Har du en kort- eller dokumentärfilm 
som borde ut på den internationella 
marknaden? Har du en engelsktextad 
DVD? Registrera då din kort- och/eller 
dokumentärfilm i Filmkontakt Nords 
register och få den visad för ett stort an-
tal internationella festivaler och köpare 
under festivalen Nordisk Panorama och 
därefter på kontoret i Köpenhamn. Sista 
dagen för ackreditering 6 augusti. 
www.nordiskpanorama.com

NORDISK FORUM  
Samfinansieringsforum för dokumen-
tärer i Uleåborg,  24-25 september
Nya dokumentärprojekt presenteras för 
möjliga finansiärer. Vid tidigare års fo-
rum har 70-80% fått sina projekt säkrade 
för finansiering. Deadline för ackredite-
ring är 6 augusti. www.filmkontakt.dk 

CINEMART, ROTTERDAM 
23 januari - 3 februari 2008
Samproduktionsforum som tar emot 
spelfilms- och dokumentärprojekt med 
potential för internationell biografdistri-
bution. Projekten kan vara i olika stadier 
av produktion, men ett färdigt manus 
måste finnas. Anmälan är kostnadsfri 
och sker senast 1 oktober 2007 via www.
filmfestivalrotterdam.com

GC GAMES CONVENTION
23-26 augusti, Leipzig
En heltäckande upplevelsemässa för in-
teraktiv underhållning, infotainment och 
edutainment. www.gc-germany.de 
 
VENEDIG FILM FESTIVAL
29 augusti – 8 september
Världens äldsta filmfestival.   
www.labiennale.org 

Eurimages

ANSöKNINGS- OCH BESLUTSDATUM 
Ansökan  Beslut
27 augusti 14-16 oktober
22 oktober 16-19 december 

Eurimages har nyligen lanserat stöd för 
digitalisering av tidigare stödda filmer. 
Ansökningshandlingar och information 
finns på: www.coe.int/t/dg4/eurimages
33 länder är nu  medlemmar i Eurima-
ges, inklusive nytillskottet Litauen.

Fortbildningsstöd

Inriktningen på Svenska Filminstitutets 
fortbildningsstöd kommer att ändras un-
der 2007. För mer information se www.
sfi.se/fortbildning inom de närmaste 
månaderna. 
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A programme of the European Union

Bigrafdistribution selektivt  12/2005           euro

Folkets Bio  12:08 East of Bukarest
                      En Soap  
                      Princess  
                      Red Road 
                      Unser Täglich Brot

8 000 
7 000 
6 000

12 000 
8 000

Atlantic Film  Cashback 16 000

NonStop Entertaiment
Franklin et le Tresor du Lac 
The Magic Flute

 
25 000 
8 000

Sandrew Metronome Distribution 
La Môme

 
24 000

Bigrafdistribution automatiskt  13/2005     euro

Svensk filmindustri 174 148

Folkets Bio 14 257

NonStop Entertainment 25 821

Nordisk Film 71 978

Sandrew Metronome Distribution 74 187

Scanbox Entertainment 55 880

Triangelfilm 61 222

Festivalstöd 05/2006                                       euro

Uppsala kortfilmfestival 25 000

Fantastisk Film Festival 15 000

Tv-distributionsstöd 10/2005                        euro

Illusion film Irene Huss 500 000

Utveckling MEDIA New Talent 16/2006       euro

New Horizons Film & TV 20 000

Anagram Produktion 50 000

Pimento Film & Produktion 20 000


